Pöytäkirja 20.11.2013
1. Kokouksen avaus
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Satu Kontio avasi kokouksen.
Paikalla oli 5 vanhempaa sekä opettajien edustaja, Anu Viita-aho.
2. Aloite nettikoulutuksen sisällyttämiseksi opetussuunnitelmaan
Käsiteltiin eräältä vanhemmalta tullutta aloitetta siitä, että nettikoulutus otettaisiin mukaan
opetussuunnitelmaan yläkoulun puolella.
Anu Viita-aho kertoi, että asiasta oli keskusteltu koulun rehtorin kanssa, ja opetussuunnitelmat
tulevat tällä hetkellä Oulun kaupungilta. Tähän opetussuunnitelmaan on vaikea saada tehtyä
muutoksia.
Pitkäkankaan koulussa on kuitenkin asiaan jo kiinnitetty huomiota siten, että esimerkiksi
seitsemäsluokkalaisilla on terveystiedossa on oma tuntinsa, joka keskittyy nettikäyttäytymiseen ja
netin käytön turvallisuuteen. Koulun tukioppilastoiminnasta vastaava opettaja on myös kertonut,
että kahdeksannen luokan tukioppilaat käyvät pitämässä vuosittain seiskaluokkalaisille Viisaasti
verkossa -koulutusta. Oppilaat saavat tällöin kirjalliset ohjeet nettikäyttäytymiseen.
Juttelimme myös siitä, että tämä aihe voisi olla esillä Mediataitoviikolla helmikuussa ja samaan
yhteyteen voisi olla hyvä järjestää tietoisku myös vanhemmille Vanhempaintoimikunnan puolesta.
MLL järjestää koulutusta aiheesta myös vanhemmille, joten Satu Kontio lupautui selvittelemään
seuraavaan palaveriin mennessä yksityiskohtia liittyen tuollaiseen tietoiskuun/koulutukseen.
3. Keväisen tapahtuman ideointi
Keskustelimme keväisestä tapahtumasta, aikatauluista ja ideoista.
Päädyimme siihen, että tilaisuuden voisi aikatauluttaa 5.5.2013 alkavalle viikolle. Tarkkaa päivää ei
vielä lyöty lukkoon.
Ajatuksena oli, että tapahtuma olisi ulkona ja pidettäisiin esimerkiksi urheiluväline- ja vaatekirppis.
Samassa yhteydessä pitäisi olla sekä lapsille jotain tekemistä (esimerkiksi paloauto ja poliisiauto
paikalle), että vanhemmille jotain kiinnostavaa (kirppari, mahdollisesti laskuvarjohyppynäytös).
Lisäksi järjestettäisiin makkaramyyntiä, kahvi/leivosmyyntiä sekä lapsille hattaramyyntiä. Tätä
tapahtumaa ideoidaan eteenpäin seuraavissa palavereissa.
4. Rahastoasiat
Sovittiin, että Anne Nivala käy pankissa edellisen palaverin asiakirjojen kanssa ja hänen pitäisi niillä
saada tilinkäyttöoikeudet myös itselleen. Rahaa on tilillä tällä hetkellä 472,90 euroa. Joni Hiukka
kertoi, että muutamia vuosia sitten vanhempaintoimikunta oli aktiivinen, järjesti mm Pitkis-päivän,

joka tuotti vanhempaintoimikunnan kanssaan mukavasti rahaa, mutta vaati toki erittäin paljon töitä
vanhempaintoimikunnan jäseniltä.
5. Koulun edustajan puheenvuoro
Anu Viita-aho toi tällä kertaa terveiset koulun Kestävän kehityksen tiiminvetäjän roolissa. Hän
kertoi koulun Vihreä lippu ohjelmasta sekä suunnitelmista lähteä hakemaan kestävän kehityksen
sertifikaattia.
Lisäksi juteltiin lyhyesti koulun yleisistä asioista, kuten esimerkiksi siitä, että kasvatuskeskustelut
(KAKE) ovat saaneet kännykkäkurin paranemaan. Kasvatuskeskustelu, jota käytetään yläkoulun
puolella, tarkoittaa sitä, että oppilas joutuu rikkeen tehtyään soittamaan itse kotiin opettajan
valvonnassa. Kännyköiden kanssa sääntö on sellainen, että kännykkä ei saa olla kädessä
oppitunneilla, vaan sen on oltava laukussa ja äänettömällä. Jos opettaja näkee kännykän kädessä,
se pyydetään laittamaan pois. Jos kehotukset eivät auta, otetaan KAKE puhelu vanhemmalle. Tämä
on vähentänyt reilusti kännyköistä aiheutuvia häiriöitä oppitunneilla.
Keskusteltiin myös siitä, että vanhempaintoimikunnassa toimimisen parasta antia on juuri se, että
kokouksissa kuullaan opettajien edustajilta viimeisintä tietoa koulun arjesta ja siitä, miten koulussa
menee. Tieto kun ei tule aina oppilailta kotiin saakka. Tämän vuoksi on siis tärkeää, että jokaisessa
palaverissa on vähintään yksi opettaja paikalla. Oli myös ajatuksena, että jatkossa opettaja saa aina
aloittaa palaverin viimeisillä kuulumisilla.
6. Seuraava kokoontuminen
Torstaina 12.12.2013 klo 18
Kevään kokoontumisajat sovitaan joulukuun palaverissa.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin.
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